
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci | Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
T +420 485 222 411| E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 1/4

P Ř Í K A Z  N Á R O D N Í H O   P A M Á T K O V É H O   Ú S T A V U

Druh vnitřního 
předpisu: Příkaz Ř č. VI/2021/ÚOP LI Číslo jednací NPU-353/7505/2021

Název: Statut Památkové rady Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Liberci

Vydává: ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci

Platí pro: NPÚ, ÚOP v Liberci

Účinnost od: dnem podpisu ředitelem NPÚ, ÚOP  v Liberci

Účinnost do: 31. 12. 2025

Provádí vnitřní 
předpis: --

Ruší vnitřní 
předpis: --

Odpovědný útvar: Odbor péče o památkový fond

Zpracovatel: Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D.

Anotace: Příkaz ředitele určuje statut, jednací řád a personální složení památkové rady
 a náplň její práce

Počet a 
specifikace příloh: Bez příloh

Obsah vnitřního předpisu:

I. Zřízení a účel Památkové rady
II. Poslání Památkové rady
III. Složení Památkové rady
IV. Práva a povinnosti členů Památkové rady
V. Jednání Památkové rady
VI. Jmenování Památkové rady
VII. Závěrečné ustanovení



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci | Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
T +420 485 222 411| E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 2/4

S T A T U T
Památkové rady Národního památkového ústavu,

územního odborného pracoviště v Liberci

čl. I. 
Zřízení a účel Památkové rady

1. Památková rada Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (dále 
jen Památková rada) je zřízena v souladu se Statutem Národního památkového ústavu, vydaným 
zřizovatelem pod sp. zn. MK – S 5513/2020 OPP dne 25. 6. 2020 a v souladu s čl. XIII, odst. 2) 
Hlavního organizačního řádu Národního památkového ústavu, vydaným pod čj. NPU-
310/97679/2020 dne 22. 12. 2020.

čl. II.
Poslání Památkové rady

1. Památková rada je specializovaným poradním orgánem ředitele pro posuzování složitých 
odborných otázek státní památkové péče v působnosti Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Liberci. 
2. Památková rada se vyjadřuje k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k 
urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. 
3. Návrhy témat k projednání na Památkové radě předkládá řediteli Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, vedoucí odboru péče o památkový fond ÚOP, 
návrh mohou podat i jednotliví členové Památkové rady.

čl. III.
Složení Památkové rady

1. Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Liberci. 
2. Členy Památkové rady jmenuje ředitel na dobu určitou do 31. 12. 2025.
3. Památkovou radu tvoří předseda, tajemník a ostatní členové Památkové rady.
4. Předsedou Památkové rady je vedoucí odboru péče o památkový fond, tajemníkem je garant 
území nebo specialista odboru péče o památkový fond. 
5. Za členy Památkové rady jsou vybíráni přední odborníci památkové péče, dějin umění, 
architektury a urbanismu, archeologie, technologie obnovy, restaurování, ochrany přírody a krajiny 
a dalších oborů, které souvisejí s péčí a ochranou kulturního dědictví. 
6. Podle potřeby a charakteru projednávaného tématu mohou být k jednání Památkové rady 
přizváni i další experti nebo pracovníci Národního památkového ústavu, kteří přednesou k danému 
tématu své odborné stanovisko.

čl. IV.
Práva a povinnosti členů Památkové rady

1. Přijetím členství v Památkové radě se člen zavazuje, že se bude dle možností účastnit jejich 
zasedání a že při plnění jejich úkolů využije všech svých zkušeností a vědomostí. 
2. Při jednání Památkové rady prezentují členové svůj odborný názor – nevyjadřují se jménem 
institucí, v nichž případně působí.
3. Funkce člena Památkové rady je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu. 
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4. Pokud se člen Památkové rady nemůže zúčastnit, oznámí to předem tajemníkovi Památkové 
rady. 
5. Pokud se člen Památkové rady nemůže zúčastnit jejího zasedání, může své stanovisko předem 
uplatnit písemně tak, že ho doručí tajemníkovi Památkové rady, který s ním při zasedání rady 
seznámí ostatní členy a pokud to bude z povahy věci možné, uplatní ho při hlasování.
6. Člen Památkové rady může nárokovat proplacení jízdného dle vyhlášky č. 385/2015 Sb. 
7. Člen Památkové rady se svého členství v ní může vzdát písemně – dopisem adresovaným řediteli 
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

čl. V. 
Jednání Památkové rady

1. Jednání Památkové rady řídí předseda, který zodpovídá za její činnost. 
2. Zasedání Památkové rady se konají dle potřeby. Zasedání lze pořádat i jako výjezdní, přímo na 
místo některé projednávané problematiky. 
3. Jednání Památkové rady organizačně připravuje a zajišťuje tajemník Památkové rady. 
4. Tajemník na základě návrhů témat sestavuje pracovní program zasedání, a po schválení 
ředitelem ÚOP jej realizuje. Zajišťuje pozvání členů Památkové rady a z jejího jednání pořizuje zápis. 
Zápis nejpozději do sedmi pracovních dnů od zasedání Památkové rady rozešle, po odsouhlasení 
jeho znění předsedou Památkové rady, všem jejím členům. Pro zasedání připravuje tajemník 
vhodné podklady a o možnosti jejich prostudování předem informuje členy Památkové rady. 
5. Jednání Památkové rady jsou neveřejná. Předseda Památkové rady může přizvat na úvod k 
projednávanému bodu programu vlastníka, investora, architekta, popřípadě další osoby, jichž se 
projednávaný bod bezprostředně týká. Jednání je vedeno formou řízené diskuse, která probíhá tak, 
aby po pečlivém zvážení všech okolností spojených s projednávanou problematikou byly ujasněny 
názory jednotlivých členů s cílem dospět k jednotnému závěru. Neshodne-li se Památková rada 
jednoznačně na řešení, platí závěr, k němuž dospěla většina všech jejich členů hlasováním. V zápise 
se musí objevit i rozličné názory členů Památkové rady nebo minoritní votum při hlasování. V úvahu 
jsou brána i písemná stanoviska nepřítomných členů, pokud byla včas podána písemnou formou. 
Tajemník Památkové rady nemá hlasovací právo. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 
Památkové rady. 
6. V případě projednávání takového bodu programu zasedání Památkové rady, v němž je některý z 
členů Památkové rady věcně nebo osobně podjatý, musí člen Památkové rady tuto skutečnost 
předem oznámit předsedovi Památkové rady s tím, že je z projednávání příslušného bodu programu 
a hlasování o něm vyloučen. Zanedbání této povinnosti může být důvodem pro odvolání člena z 
Památkové rady.
7. Památková rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
8. Závěry jednání jsou pro ředitele ÚOP doporučující.

čl. VI. 
Jmenování Památkové rady

1. Za členy Památkové rady Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Liberci jmenuji:

předsedu, Mgr. Petra Freiwilliga, Ph.D.,
tajemnici, Eriku Trojanovou,
PhDr. Miloše Kadlece,
Mgr. Martina Tomáška, Ph.D.,
Ing. arch. Jiřího Mrázka,
Ing. arch. Ondřeje Šefců,
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PhDr. Jana Mohra,
Ing. Jiřího Balského,
PhDr. Petra Hrubého,
Ing. arch. Janu Mejzrovou,
PhDr. Reného Brože,
Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka,
MgA. Václava Chuchlíka,
Mgr. Jana Randáčka,
prof. Ing. arch. Tomáše Šenbergera.

čl. VII. 
Závěrečné ustanovení

1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

                                                                                                                     Mgr. Miloš Krčmář
                  ředitel NPÚ,ÚOP v Liberci


